
Δευτέρα 21 Μαϊου 2018, 11.56 πμ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 

Hej, 

Jag fick idag besked från den auktoriserade revisorn att de kommer snart att bli klara med granskningen 

av årsbokslutet. 

Jag har förvarnat tidigare om ett styrelsemöte i juni. Med lite kort varsel kallar jag därför till 

styrelsemötet söndagen den 3 juni kl 14.00 i stiftelsens lokaler. 

Huvudfrågan blir godkännande av årsboklsutet, meddela mig om ni har frågor senast den 27 maj. Jag 

kommer att sända dagordningen därefter 

På förekommen anledning vill ordföranden klargöra förljande: 

Det är viktigt att alla ordinarieledamöter närvarar. När styrelsen har godkänt årsredovisningen MÅSTE 

alla ledamöter skriva under innan jag sänder vidare till Länsstyrelsen. Jag skriver detta för att en ledamot 

föra året inte skrev på, och det stiftelsen fick en onödig anmärkning. 

Detta gäller enligt regelverket. Om en ledamot inte vill ta det kollektiva ansvaret för att underteckna 

årsredovisningen trots styrelsens beslut måste ledamoten säga upp sin plats i styrelsen för att inte vara 

bunden av ansvaret. Om en ledamot inte skriver under trots att styrelsen har beslutat i ärendet är detta 

en allvarig händelse och styrelsen kommer att diskutera beslut om att entlediga ledamoten i fråga. 

Jag svarar gärna kring frågor om detta 

Hälsar 

Τετάρτη 30 Μαϊου 2018, 13.36 μμ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝ 

ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ 

I stiftelselagen har jag inte hittat någon reglering av denna fråga.Det är ju dock så att Du tillsammans 

med alla de andra styrelseledamöterna har ansvar för förvaltningen av stiftelsen.För att kunna sköta sitt 

uppdrag måste man ju ha en god insyn i bokföringen.Jag bedömer alltså att Ni bör ha rätt tiil de aktuella 

handlingarna. 

Med vänlig hälsning 

Per-Åke Öberg 

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, 13.37 μμ 

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ 

Hej, 

Vi dem undernämda styrelseledamöterna önskar att få en SIE-fil och  få granska verifikationspärmarna 

innan vi skriver under årsredovisningen för 2017. 



Vi föreslår lördag eller söndag 9-10 juni. 

MVH 

Eleni Savvidou 

Sotiris Loustas 

Nikos Konstantinidis 

Carola Gioti 

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, 10.10 μμ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΖΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ 

Hej, 

Styrelsen godkände idag årsbokslutet för 2017. Ni var inte närvarande vid mötet och inte heller anmälde 

ni förhinder. 

Styrelsen beslutade att de frånvarande ordinarie ledamöterna ska ta kontakt med Stiftelsens sekreterare 

för att underteckna årsbokslutet senast den 7 juni 2018. 

Spiros ska vara i stiftelsens lokaler imorgon mellan 10.00 – 14.00. Ring dock honom innan på telefon 

0707973810. För att träffa honom en annan tid ta kontakt med honom och boka mötet. 

Ifall ni har förhinder kan ni sända undertecknat brev till Stiftelsens adress om att ni godkänner 

årsredovisningen. 

Ordföranden vill göra er uppmärksamma om ledamöternas skydighet att underteckna årsbokslutet, se 

Länsstyrelsens instruktioner 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/stiftelser/forvalta-

stiftelse.html#0 

mvh 

Apostolis Papakostas 

Stiftelsens ordförande 

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 5.10 μμ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Hej, 

Med anledning av detta brev, samt tidigare diskussioner i styrelsen och korrespondens 

med de berörda ledamöterna, begär ordföranden härmed att nedanstående ledamöter 

säger upp sina platser i stiftelsens styrelse senast den 30 juni 2018. 

Savvidou Eleni 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/stiftelser/forvalta-stiftelse.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/stiftelser/forvalta-stiftelse.html#0


Karazebekis Georgios 

Loustas Sotirios 

Gioti Carola 

Kommer inte en undertecknad skriftlig uppsägning ordföranden tillhanda på utsatt datum 

kommer ordföranden att kalla styrelsemöte med enda frågan att entlediga de ovan 

nämnda  ledamöterna (se stiftelselagen 2 kapitel § 9). 

Mvh 

Apostolis Papakostas 

Styrelsens ordförande 

 


